LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.1
Vaiņodes novada Vaiņodē
2019. gada 10. janvārī
Sēde sasaukta plkst.1500
Sēdi atklāj plkst.1500
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte
Piedalās – Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks
Nepiedalās: Valdis Līkosts (pamatdarba dēļ), Aiga Jaunzeme ( pamatdarba dēļ ),
Artūrs Blumbergs ( pamatdarba dēļ ) Sandra Grosberga ( pamatdarba dēļ ).
Sēdes darba kārtībā:
1. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr. 2 “
Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plānā 2018. gadam.”
2. Par Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanu Priekules novada pašvaldībai.
3. Par 01.11.2013. telpu nomas līguma Nr. 30 izbeigšanu ar …
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/
Balsojums par ārkārtas sēdes darba kārtību:
Atklāti balsojot:
PAR –5 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks ); PRET
– nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist izsludinātai sēdes darba kārtībai .

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/
1.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr. 2 “
Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plānā 2018. gadam.”
/ziņo: V. Jansons/

Galvenā grāmatvede Sandra Ikarte sagatavojusi grozījumu Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta
plāns 2018.gadam” projektu. ( Pielikumā)
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu,
budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu;
46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes
ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Atklāti balsojot:
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks,); PRET
– nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2018.gadam”
1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.1 "Grozījumi 2018.gada 23. janvāra
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2" Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un
speciālo līdzekļu budžeta plāns 2018.gadam”.
1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .
1.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.
1.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai
elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.
2.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanu Priekules novada pašvaldībai
/ziņo: V. Jansons/

No 2015.gada būvvaldes funkcija tiek deleģēta Priekules novada pašvaldībai. Sakarā ar to, ka Priekules
novada pašvaldība var deleģēto uzdevumu veikt efektīvāk Vaiņodes novada pašvaldība lūdz arī turpmāk
būvvaldes funkciju veikt Priekules novada pašvaldībai.
Vaiņodes novada dome būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai laika periodam no 2019.gada 1.janvāra
līdz 2019.gada 31.decembrim piešķir atsevišķu finansējumu. Uzturēšanas izdevumi 2018.gadā tika
paredzēti 16 015.00 euro apmērā, kuros ietilpst 0.4 slodze būvvaldes vadītāja, arhitekta atlīdzība, 0.5 slodze
būvinspektora atlīdzība un degvielas izdevumi, pēc piestādītā ikmēneša rēķina. Tiek prognozēts, ka
būvvaldes uzturēšanai 2019.gadam summa tiek prognozēta iepriekšējā gada apmērā, t.i., 16 015.00 euro
apmērā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešo daļu, kas paredz, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes

uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un
citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkta, trešo daļu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes likuma 45. panta otro daļu,
Atklāti balsojot:
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks,); PRET
– nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Priekules novada domi par pašvaldības autonomās funkcijas veikšanu,
nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu 2019.gadā.
2.2. Noteikt Līguma termiņa darbības laiku no 2019.gada 01.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
2.3. Noteikt finansējumu būvvaldes funkcijas nodrošināšanai 2019.gadā no Vaiņodes novada pašvaldības
budžeta 16 015.00 euro apmērā.
2.4. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma noslēgšanu.
2.5. Informāciju par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līguma noslēgšanu, piecu darba dienu laikā pēc
deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt Vaiņodes novada pašvaldības interneta mājas lapā:
www.vainode.lv.

3.p.
Par 01.11.2013. telpu nomas līguma Nr. 30 izbeigšanu ar …..
/ziņo: V. Rubeze/

Izskatot jautājumu par 01.11.2013. telpu nomas līguma Nr. 30 izbeigšanu Vaiņodes novada dome konstatē,
ka:
[1.] 2013.gada 1.novembrī starp Vaiņodes novada domi ,reģistrācijas Nr. 90000059071 un ….,
personas kods …. ir noslēgts telpu nomas līgums Nr. 30 par telpas Nr. 4, kas atrodas mājās “ …..”,Vaiņodes
pagastā, Vaiņodes novadā, ar kopējo platība 41.3 m2 Nomas mērķis: Uzturēšanās medību sezonas laikā.
Nomas līguma termiņš ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
[2.]2017.gada 9.augustā starp Vaiņodes novada pašvaldību, reģistrācijas Nr. 90000059071 un ….
personas kods ….. ir noslēgts Dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 233-2017 (turpmāk –Līgums) par telpas Nr.
…, kas atrodas “….”,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 41.30 m2 platībā. Līgums ir spēkā uz
nenoteiktu laiku. Līgums noslēgts pamatojoties uz 20.07.2017. Vaiņodes novada domes lēmumu (prot. Nr.
2) 19.p. “Par īres līguma slēgšanu”.
[3.] Redzams, ka ar personu … ir noslēgti divi līgumi par telpas “ ….. Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., nomu un īri. Līdz ar to tiek konstatēts, ka ir izveidojušies divi līgumi par vienu objektu, lai novērstu
pārpratumu, vērā ņemams jaunākā līguma pieņemšanas datums, kas šinī gadījumā ir 09.08.2017.
[4.] Pēc Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO) informācijas
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īres objektu ……. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.).

…. nav

[5.] Pēc Vaiņodes novada pašvaldības iestādes Komunālā nodaļa informācijas ……. nav īres un
komunālo maksājuma parāda.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.pantu 27.punktu,
kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot:
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks,); PRET
– nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.1. Ar 2019.gada 1.janvāri izbeigt 2013.gada 1.novembrī noslēgto Līgumu Nr. 30 par telpas Nr…, kas
atrodas mājās “…..”,Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, ar kopējo platība 41.3 m2 nomu.
3.2. Atstāt spēkā 2017.gada 9.augustā noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 233-2017 par telpas
Nr. …, kas atrodas mājās ……”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, ar kopējo platība 41.3 m2 īri.
3.3. Dzēst aprēķināto (2018.gada decembrī) nomas maksu 14,22 EUR par telpas nomu, kas atrodas mājās
“ ……”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, ar kopējo platība 41.3 m2.
3.4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta
trešajai daļai, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas
pastā.
3.5. Lēmuma izpildi veic Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedība.
3.6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Normunda Pāvilam.
3.7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79. pirmo daļu var
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdi slēdz plkst. 1630
Sēdes vadītājs:

/personīgais paraksts /

V. Jansons

Sēdes protokolētājs:

/personīgais paraksts/

I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2019.gada 15. janvārī

